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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Farba betonowa 

 

Mineralna farba dekoracyjna 

do wnętrz 

 

 Łatwa aplikacja 

 Efekt surowego betonu 

 Nowoczesne wnętrze  

 

POJEMNOŚĆ 8kg 

WŁAŚCIWOŚCI Farba betonowa to dekoracyjna farba na spoiwie mineralnym. Umożliwia dekorowanie 

ścian, sufitów i innych powierzchni na wiele różnych sposobów, nadając efekt betonowej 

powierzchni. Przy pomocy pacy można stworzyć błyszczącą, gładką powierzchnię betonu 

wibrowanego lub też stworzyć strukturę z atrakcyjnymi wżerami i ubytkami. 

Sprawdza się zarówno we wnętrzach przestronnych, jak i w mniejszych mieszkaniach, 

zaaranżowanych w stylu industrialnym. Doskonale pasuje do drewna, szkła i błyszczącego 

metalu. 

Farbę betonową stosuje się we wnętrzach na tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz 

po odpowiednim przegotowaniu, na płytach kartonowo- gipsowych. Doskonale maskuje 

nierówności podłoża, a także pęknięcia i ubytki w tynku.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed rozpoczęciem prac, produkt dokładnie wymieszać. W trakcie aplikacji nie dopuścić do 

rozwarstwienia farby. Prace przeprowadzać w temperaturze >5°C, z dala od silnych źródeł 

ciepła. Nie dopuścić do nierównomiernego i zbyt szybkiego wysychania farby. 

Farbę nanosić wałkiem na ograniczone powierzchnie do 1m2. Kontrolować stopień 

wyschnięcia farby, a w razie konieczności farbę dokładać miejscowo. W zależności od 

zamierzonego efektu końcowego produkt nakładać dwojako: 

 

Efekt betonu wibrowanego (gładka, błyszcząca powierzchnia) 

Pierwszą warstwę nakładać wałkiem, pozostawiając jak najwięcej piasku na podłożu i 

zagładzić pacą. Po upływie 2-4h (farba powinna być jeszcze wilgotna, ale nie odkształcać się 

pod wpływem płasko ułożonej pacy) nakładać wałkiem drugą warstwę zostawiając drobne 

ubytki i od razu przetrzeć pacą na gładko (paca przyłożona płasko - w celu łatwiejszego 

wyrównania powierzchni można użyć plastikowej pacy). Podczas schnięcia (po ok. 30-60min.) 

całość przecierać płasko przyłożonym brzegiem pacy w celu uzyskania gładkiej powierzchni z 

drobnymi wżerami. Intensywność przecierania decyduje o końcowym efekcie wybłyszczenia 

i przyciemnienia powierzchni. Nie należy wybłyszczać powierzchni zbyt długo, ponieważ może 

prowadzić to do rolowania oraz odpadania farby. W taki sposób pokryć całą powierzchnie 

przeznaczoną do dekorowania. Po 24h ścianę oczyścić miękkim pędzlem w celu obsypania 

niezwiązanych ziaren i przystąpić do zabezpieczenia dekoracji. 
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Efekt betonu z wżerami (beton skorodowany) 

Pierwszą warstwę nanieść wałkiem i zagładzić pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. 

Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 12-24h, w zależności od temperatury i wilgotności 

powietrza. Nanieść drugą warstwę, również wałkiem. Od razu zagładzać pacą zostawiając 

dużo drobnych ubytków. Są one w tym efekcie pożądane - nadają charakterystyczny wygląd 

surowego betonu. W razie konieczności farbę można miejscami dokładać. Gdy powierzchnia 

nabierze pożądanego efektu pozostawić do wyschnięcia na 24h. Następnie oczyścić ją 

pędzlem w celu obsypania niezwiązanych ziaren i przystąpić do zabezpieczenia dekoracji. 

 

Farba betonowa umożliwia uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych, w zależności od 

techniki nakładania oraz inwencji wykonawcy. Można ją barwić w masie za pomocą 

Kolorantów oraz Pigmentów Primacol decorative.  

 

Efekt końcowy uzależniony jest w dużej mierze od umiejętności wykonawcy i 

producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z 

niewłaściwym stosowaniem produktu. Przed przystąpieniem do właściwej pracy 

należy najpierw dokonać próby na małej powierzchni. 

 

Zabezpieczanie dekorowanej powierzchni  

Powierzchnię można zabezpieczyć używając produktów z serii Primacol Decorative:  

 Lakier Dekoracyjny 

 Wosk 

 Bejca : satynowa, matowa, perłowa 

Produkty te tworzą na dekorowanej powierzchni transparentną powłokę, która zabezpiecza 

beton przed obsypywaniem się ziaren i ułatwia jego czyszczenie. 

 

Lakier Dekoracyjny nanosić równomiernie za pomocą pędzla lub wałka na suchą 

powierzchnię.  Lakierować starannie, tak aby nie pozostawiać zacieków. W razie potrzeby 

nanieść drugą warstwę „mokre na mokre”. 

 

Wosk może być stosowany do zabezpieczenia powierzchni w pomieszczeniach o 

podwyższonej wilgotności. Tworzy powłokę transparentną, ale  zmienia odcień efektu 

powodując lekkie zażółcenie Farby Betonowej. Nanosić równomiernie cienką warstwę wosku 

za pomocą wałka i wcierać gąbką do zaniku „smug” w celu uzyskania błyszczącej powierzchni. 

 

Bejca dekoracyjna – stosowana do wykonania efektu „przecierki”. Bejce można zabarwić na 

wybrany kolor używając np. Kolorantów lub Pigmentów Primacol. Na wyschniętą farbę 

betonową nałożyć pędzlem  lakier dekoracyjny lub niezabarwioną bejcę. Następnie zabarwić 

bejcę i nałożyć jej grubą warstwę, a później zebrać nadmiar gąbką. Należy jednak pamiętać, 

że farba po wyschnięciu ma szary odcień, a bejca nie tworzy w pełni kryjącej powierzchni, 

więc trudno będzie uzyskać jasne, pastelowe kolory. 
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DODATKOWE INFORMACJE I WSKAZÓWKI 

Zaleca się stosowanie opakowań z tej samej partii produkcyjnej w celu uzyskania 

jednakowego koloru. W przypadku zakupu opakowań z kilku partii, całość produktu 

wymieszać ze sobą przed użyciem. Ponadto uzyskany kolor dekoracji zależy też od sposobu 

nakładania farby i zamierzonego efektu końcowego. 

 

Wydajność Farby betonowej jest uzależniona w dużej mierze od: chłonności i przygotowania 

podłoża, grubości nałożonych warstw, użytych narzędzi, zamierzonego efektu, a nawet 

samego wykonawcy. W niektórych przypadkach wydajność może być znacznie większa niż 

3kg/m2.  

Uwaga: 

Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistów i wykonawców z doświadczeniem w 

podobnych pracach. Konieczne jest dokładne zabezpieczenie przed chlapaniem 

pomieszczenia, w którym przeprowadzane są prace. 

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju 

zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy należy usunąć. 

Podłoże luźnie zagruntować gruntem głęboko penetrującym Primagrunt GP.  

 

Uwaga! Ze względu na to, że farba betonowa nie toleruje podłoży zawierających gips, 

konieczne jest nałożenie dwóch warstw Kontakt Gruntu w celu odizolowania oraz 

zwiększenia przyczepności farby do podłoża. Podobnie należy postąpić na tynkach 

naprawianych szpachlami gipsowymi, lub w miejscach, gdzie nie mamy pewności co do składu 

podłoża. Na pozostałych tynkach należy nałożyć minimum jedną warstwę Kontakt Gruntu. 

 

SKŁADOWANIE Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–25oC, w suchym miejscu, w szczelnie 

zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. 

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte 

w karcie charakterystyki produktu. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
wapno, wypełniacze mineralne, 
dodatki 
 

Czas schnięcia 12-24 h 

Postać, kolor 
Szara ciecz 

Limit LZO ˂200g/l (kat.A/I/FW)200g/l 

Zapach 
Specyficzny  

Sposób nanoszenia Pędzel, wałek, paca ze stali 
nierdzewnej, paca 
plastikowa 

pH 
>12 Wydajność przy 2 

warstwach 
1,5-2,5 kg/m2 w zależności 

od zamierzonego efektu i 
przygotowania podłoża 

Gęstość ok. 1,55 – 1,65 g/cm3     
Rozcieńczalnik 

Woda 
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Ilość warstw min. 2 
Mycie narzędzi 

Woda z detergentem 

Nanoszenie drugiej 

warstwy 

2-4h lub 12-24h w zależności od 

chłonności podłoża, zamierzonego 
efektu, grubości nałożonej 
warstwy itp. 

 
 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


